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„Ó lelkem megvilágosító  

Igazsága, 

vigyázz, ne szóljon hozzám 
sötétségem. 

Ne én legyek a magam élete, 

mert magamból rosszul élek. 

Szavad törje át az én  

sötétségem, 

szüless meg bennem!” 

(Szt. Ágoston) 
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Jézus ereje 
Elmúlt a karácsony. Szép volt. Még mindig az ünnep varázsa alatt 
szövöm a gondolatokat, és hirtelen rám szakad egy kérdés: "Mi 

lett volna, ha Jézus nem jött volna el...?" Persze, a filozófusok megmosolyog-
nának e miatt a fölösleges kérdés miatt; tanáraink jól belénk verték az ilyen 
és hasonló kérdések haszontalanságát (például mi lett volna, ha Ádám nem 
vétkezik?). De Ádám vétkezett, Krisztus pedig megtestesült és azóta nem le-
het úgy gondolkodni a világról, mintha ez nem történt volna meg. 

Nehéz még csak elképzelni is, mi lett volna a világ sorsa, ha Jézus nem 
jött volna el. Egészen másként gondolkodnánk egymásról, és az élet is egé-
szen másképpen nézne ki. Ez persze nem azt jelenti, hogy Jézus tálcán felkí-
nálta volna minden emberi bajunkra a kész megoldást. A kereszténynek is, 
mint minden embernek, szembe kell néznie az élet nagy kérdéseivel, vagy 
éppenséggel a valamennyiünket készületlenül ért világmérető terrorizmus 
problémájával. 

Az idık teljességében Isten belépett történelmünkbe. A teremtı közvetlen 
kapcsolatba lépett teremtményével Fia, Jézus Krisztus által, aki, bár megma-
radt tökéletes Istennek, egyben tökéletes emberré is lett. Az a pillanat, amikor 
ez megtörtént, szükségszerően a történelem középpontjává vált. Minden, ami 
azelıtt volt, csak azért volt, hogy ezt a nagy eseményt elıkészítse, minden, 
ami azután van, ennek az eseménynek a tükrében játszódik le. Egy ekkora 
horderejő jelenség elıtt az ember nem tehet mást, mint letérdel. Az igazságot 
csak térden állva lehet megérteni. Ide nem elegendık az emberi szavak. 

Tehát egykor ezen a földön lépkedett egy ember, aki Isten Fia volt. Tıle 
tudtuk meg a ránk vonatkozó igazságot. Most már azt is tudjuk, milyen ember 
volt ı, és mi volt világra jövetelének a célja. Azóta van viszonyulási pontunk, 
amelyhez emberségünket mérhetjük. Ez a viszonyulási pont nem törvények 
sokasága, hanem egy személy: Jézus Krisztus. Milyen ember volt ı? - ez a 
kérdés nem szőnt meg izgatni az emberiség legnagyobb elméit. Sajnos az 
evangélisták nem sok leírást hagytak ránk Jézusról, de éppen elegendıt ah-
hoz, hogy ki-ki kiépítse magában saját Jézus-képét. Talán ezért nem jó sok 
Jézus-filmet nézni; a kép ugyanis belevésıdik a tudatunkba, és Jézus-képünk 
a rendezı, illetve színész által felkínált modell lesz. Ez viszont elkerülhetetle-
nül az ı Jézus-képük. Milyen ember volt tehát Jézus? 

A fiatalok egyik kedvenc eszményképe az "erıs ember". Tudják ezt a me-
semondók: minden gyerekmese hıse emberfelettien erıs emberként lép a 
színre: fanyüvı vagy sárkányölı, de "modern" mesékben, a képregényekben 
is a rendhagyó erejő "superman" a hıs. Nos, Jézus erıs ember volt. Nem-
csak lelkileg, szellemileg, hanem egész biztosan fizikailag is, hiszen olyan 
vállalkozásairól olvasunk, amelyek rendkívüli testi bíróképességet tételeztek 

Gondolatébresztı… 
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4.  
fel: hangja erıs lehetett, ha ezres tömegeknek volt képes prédikálni, rengete-
get gyalogolt, felforgatta a templomi árusok asztalait, megostorozva és meg-
kínozva is képes volt cipelni hatalmas keresztjét. 

De magatartásában is erıs volt. Szembeszegült kora minden legretteget-
tebb hatalmasával: szócsatákat vívott a tudós íráskutatókkal, emelt fıvel állt a 
züllött Heródes elıtt, félrelökdöste az öklüket rázó farizeusokat, amikor meg 
akarták kövezni. Rendhagyó viselkedése azonban semmiképpen sem fakadt 
a tekintéllyel való kamaszos dacolásból, amely ürügyet keres arra, hogy ne 
kelljen követnie a megszorító szabályokat, hanem elmarasztalta a törvények-
re való hivatkozást a szeretettel szemben. 

Olyan tekintéllyel tanított, amelyrıl tudta, hogy népszerőtlenné teszik 
majd, különösen saját környezetében. Falubelijei között kevés sikere volt, 
mert azok fennhéjázón elutasították: "Mit képzel magáról, ki ı, hogy minket 
akar oktatni?" Jézus sohasem kereste a másokkal való szembeszállást, de 
amikor kihívták, nem hunyászkodott meg, nem vonta ki magát a vitából, és 
fıképpen nem volt hajlandó megalkudni. Megmondta az igazat akkor is, ami-
kor eleve tudta, hogy hallgatóságának ez nem fog tetszeni. 

Élete végén megélte ugyan a halálfélelmet, de egy pillanatra sem gondolt 
arra, hogy elmeneküljön hóhérai elıl. Említsük meg még azt is, hogy mindig 
udvarias volt és kedves. Ez egészen más magatartás, mint amit a diák 
"gyengeségnek" nevez elnézı tanáránál. A gyengédséghez, kedvességhez, 
udvariassághoz nagy belsı lelki és pszichikai erı kell, mivel csak önkontroll 
útján lehet megvalósítani. 

Ez a Jézus-kép ma is képes lelkesíteni fiatalokat és felnıtteket. Aki ıt kö-
veti, az még akkor is, ha netán nem rendelkezne mesebeli testi erıvel, bátor 
emberré lesz. A keresztény fiatal ereje abban nyilvánul meg, hogy szembe-
szegül a zsarnokkal, amint azt ékesszólóan bizonyítja Karl Leisner, a fiatal 
német vértanú példája, akit azért hurcoltak haláltáborba, mert elítélte a náciz-
must; hogy meri vállalni a népszerőtlenség bélyegét, amint azt Kalkuttai Teréz 
anya tanúsítja, akit ugyanis a brit sajtó egyszer azzal vádolt meg, hogy primi-
tív, mert ahelyett, hogy nagy tekintélyét arra fordította volna, hogy megbélye-
gezze a szegényeket kizáró modern gazdag társadalmakat, inkább két kézzel 
ápolta a legelesettebbeket; végül abban, hogy udvarias, kedves és gyengéd. 

Karácsony - az ünnep - elmúlt, de a Megtestesült - az élı Jézus - mindvé-
gig velünk maradt és ma is éppúgy ihlet, vonz és bátorít, mint kétezer évvel 
ezelıtt.            Szentmártoni Mihály SJ  
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„A lélek nyugalma a szeretetben és a könyörületben gyökerezik. Mindehhez 

nagyfokú fogékonyságra és érzékenységre van szükség.” (XIV. Dalai láma) 
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Modern háromkirályok 
Egy ismerıs történet - másképp 

A történet ismerıs, még gyermekkorunkban hallottuk: volt három férfi - 
a hagyomány királyoknak, bölcseknek tartja ıket -, akik a csillag láttán 
messzi földrıl felkerekedtek, hogy hegyen-völgyön át, hosszú hónapokig 
bolyongva, az idıjárás viszontagságaival, fáradtsággal, rablókkal és politi-
kai cselszövésekkel dacolva megkeressék a Kisdedet, aki istállóban szüle-
tett. A csillag vezette ıket, ık pedig követték, mentek a fény útján. Angya-
lok bátorították ıket, tanácsot adtak nekik, ha elbizonytalanodtak, s ık 

hallgattak a mennyei küldöttek szavára. 

Hosszú vándorútjuk viszontagságait - Heródes király cselszövését kivé-
ve - nem ecsetelik az evangéliumok. Mintha jelentéktelen, említésre sem 
méltó mozzanatok lennének. Csupán az útra kelés, az úton levés és a célba 
érés tényérıl olvashatunk. Az evangélisták nem a történet legendás részle-
teit emelik ki, hanem a lényeget: a betlehemi Kisdedben olyan személy szü-
letett a világra, aki elıtt leborul minden teremtmény, a jászol, az állatok, a 
csillagok és az angyalok mind-mind az ı szolgálatára állnak, s akinél min-
den ember menedéket talál. Megleli békéjét nála az egyszerő pásztor és a 

messzi tájakról érkezett tudós király egyaránt. 

A háromkirályok is azért indultak útnak, hogy kérdéseikre választ kap-
janak, megtalálják az Élet teljességét. Találtak egy gyermeket, egy pólyába 

öltöztetett kis embert, és emberi vonásai mögött felfedezték az Istent. 

Nekünk, késıi utódaiknak ma talán még inkább szükségünk van egy 
ilyen találkozásra. Ma, amikor lépten-nyomon a bölcsek drágakövét kínál-
ják, de kézbe véve kiderül róla, hogy közönséges hamisítvány, még jobban 
szükségünk van a mindent átfogó tudásra. Amikor az ember áruvá és az 
áru eladását elısegítı reklámhordozóvá válik, kell az igaz emberség. Ami-
kor az igen-igen és a nem-nem ıszintesége kivesz a közéletbıl és az emberi 
kapcsolatokból, amikor minden érték relativizálhatóvá válik és minden al-
jasság dicsfényben ragyoghat, akkor érezzük igazán az emberi kapcsolatok 

és a közélet tisztaságának szükségét. 

Hallottunk a távoli falucskában született kisdedrıl. Mivel már nem sok 
veszíteni valónk van, úgy döntünk, üsse kı, felkeressük. Ki tudja, hátha 
éppen nála találjuk meg, aminek a szüksé-
gét megfogalmazni ugyan nehezen tudnánk, 
de aminek a hiányát néha még érezzük. Fel-

kerekedünk hát, útnak indulunk mi is. 

Mi azonban - modern háromkirályok - 
ma már repülın, autón, vonaton utazunk. 
Sietünk, nem érünk rá túl sok idıt elfecsé-
relni az utazásra. Mint az üstökös a fénycsó-
váját, húzzuk magunk után az "otthon ha-
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gyott" dolgokat, a munkahelyi problémáinkat. A hasonlat azonban mégsem 
egészen találó, hiszen nem világítunk. Csak száguldunk valami beláthatat-
lan pályán a sötét éjben. Megpróbáljuk elhitetni magunkkal, hogy az üzlet 
törvényei könyörtelenek. A munkában nincs megállás. Ha egy pillanatra 
megtorpansz, ha elidızöl egy szép napnyugtában gyönyörködve, ha leállsz 
beszélgetni valakivel, akkor kiesel a ritmusból, és jaj annak, aki kiesik a 

ritmusból! A mögötte lihegı horda könyörtelenül eltapossa. 

Falvakon át, roggyant viskók mellett száguldunk, de elfordítjuk fejün-
ket, hogy ne kelljen látnunk a nyomort. Nem engedhetjük meg, hogy elérzé-
kenyüljünk, hogy lehajoljunk a szükséget szenvedıkhöz, hogy magunkra 
vegyük és hordozzuk terhüket. Mi is a saját erınkbıl tettünk szert vagyon-
ra, hírnévre, elismerésre, nekünk sem segített senki, miért segítenénk hát 
mi bárkinek? A szolidaritás a gyengék társadalmának gyermekbetegsége. 
Mi pedig nem akarunk gyengének mutatkozni, mert akkor sebezhetıvé vá-
lunk. Vállalni a sebezhetıséget, kedvesnek, ıszintének lenni a száguldó, 
hajszálpontos, érzéketlen gépek világában oly fokú disszonanciát eredmé-
nyezne, amely otthontalanná tenne bennünket: kiesnénk a dübörgı élet 

ritmusából. 

Nem vesszük észre, hogy éppen így válunk idegenné a világban. Lassan 
már nem lesz ember, akivel kezet foghatunk, akit megcsókolhatunk, mert 
az emberi kapcsolatokat a virtuális világba számőztük. "Közösséget" épí-
tünk, barátságot ápolunk - interneten. A számítógép, a mobiltelefon azon-
ban személytelenné tesz bennünket. A "közösségépítı" honlapokon nincs 
arcunk, csak egy kép, amit mutatunk magunkról. A csevegıszobákban 
nem mosolygunk egymásra, akármennyire tele is szurkáljuk (hajmeresztı 
pongyolaságtól és mindenféle nyelvi vétségektıl hemzsegı) kapkodva begé-
pelt félmondatocskáinkat jópofa "szmájlikkal". Ha a szomszéd utcában lakó 
barátunkkal e-mailben értekezünk, akkor a fárasztó nap után nem ülhe-
tünk le vele egy kis eszmecserére egy pohár bor mellett. E-mailben pedig 

nem lehet koccintani. 

...Megérkezve, a betlehemi istálló elıtt parkolót keresünk, s ha hosszas 
körözés után végre találtunk, kiszállunk a kocsinkból, gondosan ellenıriz-
zük, hogy bezártuk-e az ajtót, felhúztuk-e az ablakokat, nehogy meglepetés 
érjen bennünket, mire visszajövünk, majd elıkapjuk zsebünkbıl mobiltele-
fonunkat, és felhívjuk az otthoniakat: "Megérkeztem, itt vagyok". Aztán el-
intézünk egy halaszthatatlan üzleti beszélgetést, majd belépünk az istálló 

ajtaján, ügyelve arra, nehogy bepiszkoljuk ruhánkat vagy cipınket. 

Meglepetésünkben azonban földbe gyökerezik a lábunk. A jászol üres, 
az istálló hideg. Szalma sehol, csak egy patkány fut elılünk riadtan. Döb-
benten állunk, nem tudjuk mire vélni a helyzetet. Talán rossz helyen já-
runk? De hiszen az interneten ezt a címet dobta ki a keresı. Hogy lehet, 
hogy még sincs itt egy árva lélek sem? Nem értjük, hogyan is érthetnénk, 
hogy amikor kihalt belılünk az Ember, abban a pillanatban öntudatlanul 

elzárkóztunk annak a lehetıségétıl is, hogy megtaláljuk az Istent. (K J) 
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A plébániánkról jelentjük … 

Egyházközségünk Adventi lel-
kigyakorlatát - három esti 
szentmise keretében - Kerényi 
Lajos piarista atya tartotta. 

Gyertyaszentelı Boldogasszony (Urunk bemutatása) február 2. 

Az ünnep eredete: A keleti liturgiában Hypapanté (= találko-
zó) néven már a IV. században megtartották, s hamarosan 
elterjedt a nyugati egyházban is. A bemutatás ünnepe: Mária 
karácsony után 40 nappal a mózesi törvényben elıírt módon 
bemutatta a jeruzsálemi templomban a tisztulási áldozatot, s 
gyermekét fölajánlotta Istennek. A találkozás ünnepe: Jézus 
születésekor csak a csodálkozó pásztorok képviseletében ta-
lálkozott választott népével. Ma a szent törvények értelmé-
ben találkozik a templomban a papsággal és a prófétákkal 
(Simeon, Anna), a maga örök papságának és prófétai méltó-
ságának elıre hirdetıivel és elıképeivel. Alázatosságból és 
az emberi természet teljes fölvételének megmutatására vál-

lalja az elıírt szolgálatot, de valójában az ı jelenléte szenteli meg a szent helyet, ezál-
tal lesz teljessé a Sion-hegyi templom szerepe a történelemben. A beteljesedés ünne-
pe: A babiloni fogság után a próféták azzal vigasztalták a népet, hogy az újjáépült 
templom ugyan nem lehetett oly szép, mint a Salamon által épített régi templom, de 
sokkal nagyobb kitüntetésben lesz része: a várva-várt Messiás itt fog megjelenni. Ma 
valóban megjelenik templomában az Úr, Simeon és Anna személyében a választott 
nép boldogan fogadja azt, akire a századok vártak. Az Egyház ünnepe: Eddig a kará-
csonyi kisdedet a szent család zártságában szemléltük. Most eljön, hogy boldog 
örömben találkozzék a teljes közösséggel, az Egyházzal. Az ünnepi liturgia legmé-
lyebb gondolata az, hogy e napon találkozott össze a Vılegény (Jézus) és a menyasz-
szony (az Egyház). A templom most lakodalmas ház, melyben együtt ünnepeljük ezt 
a találkozást. A fény ünnepe: A gyertyaszentelés és a gyertyás körmenet az ünnepi fé-
nyek felvonulása. A gyertyák fénye Máriát is ünnepli, mert ı hozza a templomba a 
"népek megvilágosítására" szolgáló igazi Fényt.         Török József  
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  AZ EGYHÁZNAK NINCS JOGA LEMONDANI  
A NEKI JÁRÓ KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZEKRİL  

 
A magyar egyháznak a kánonjog alapján nincs lehetısége lemondani az egymil-

lió dollárt meghaladó, szerzıdés szerint neki járó anyagi juttatásokról, ilyen 
ügyben csak az Apostoli Szentszék dönthet – mondta a 2010-es költségvetési 

megszorításokkal és a felekezeteknek ki nem fizetett kiegészítı támogatásokkal 
kapcsolatban Erdı Péter esztergom-budapesti érsek, prímás, bíboros a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia december 1-2. közt tartott, rendes téli ülése al-

kalmából tartott sajtótájékoztatón.  

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia december 1-jén és 2-án megtartotta téli 
rendes ülését. A konferencia során a testület Juliusz Janusz érsek meghívására látoga-
tást tett a nunciatúrán.  
 
A püspökök testülete meg- vitatta az idei zárszám-
adási törvény és a jövı évi költségvetési törvény 
egyházakat érintı aktuális helyzetét. Az egyházi 
iskoláknak ugyanis az 1997-es vatikáni szer-
zıdésbıl, illetve az egyház- finanszírozási törvény-
bıl következıen annyi álla- mi kiegészítés jár, 
amennyivel az önkormány- zatok pótolják ki egy-
egy évben saját iskoláik ál- lami alapnormatíváját. 
Ennek végsı mértéke a zár- számadási törvénybıl 
derül ki. 
 
Erdı Péter rámutatott: a magyar katolikus egy-
ház a neki járó, egymillió dollár feletti összegekrıl, így arról, ami az Állami Számve-
vıszék szerint jár neki, ha akarna, sem mondhatna le önként, mivel ilyen esetben az 
Apostoli Szentszék illetékes a kánonjog szerint. Az ÁSZ és az MKPK szakemberei-
nek számítása szerint 4,6 milliárd forint kiegészítı támogatás jár a felekezeteknek 
2007-re és 2008-ra, amit még nem fizettek ki.  
 
Ezzel kapcsolatban újságírói kérdésre válaszolva Erdı Péter elmondta, hogy a 2010-
es költségvetésben 10 százalékkal kevesebb pénz jut az egyházaknak, ami az infláció-
val együtt nagy veszteség. Nyitva maradt ráadásul a közoktatási intézmények támoga-
tási összegének kérdése, konkrét összeg nincs erre a célra megjelölve, így aztán 
számonkérni sem lehet majd semmit, ami példátlan. (Többé ráadásul nem törvény, ha-
nem rendelet határozná meg az egyházi közintézmények kiegészítı járandóságának 
mértékét, ez azonban a vatikáni szerzıdésbe ütközne.) Az egyházaknak járó költség-
vetési pénz a bíboros szerint nem „egyházfinanszírozás”, hanem az adófizetı polgá-
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rok gyermekei által látogatott iskolák pénze. Erdı Péter szerint ezek az ügyek a jogál-
lami mőködés gyengéire mutatnak rá. 
 
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi 
Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége, a Magyarországi Unitárius Egyház, a Magyarországi Baptis-
ta Egyház, a Magyarországi Metodista Egyház és a Magyar Ortodox Egyház vezetı-
sége megdöbbenéssel értesült a Magyar Televízió Zrt. (MTV) 2010-es évi mősorrend-
jének tervezett változásairól. Az egyházak vezetıinek értesülése szerint az MTV-t 
érintı jövı évre tervezett költségvetési elvonások súlyosan veszélyeztetik az MTV 
közszolgálati feladatvállalását, hiszen nem teszik lehetıvé újabb vallási mősorok ké-
szítését.  
 
A Rádiózásról és Televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben foglaltaknak megfele-
lıen, valamint a 2000. január 1-jén hatályba lépett, az MTV és a nyolc történelmi 
egyház és felekezet között létrejött megállapodás értelmében ugyanis a közszolgálatot 
végzı MTV a közszolgálatot végzı történelmi egyházak és felekezetek szerepvállalá-
sához, hitéleti, erkölcsi, oktatási, nevelési, szeretetszolgálati és missziós tevékenysé-
gének bemutatásához a mősorokon keresztül nyilvánosságot biztosít. 
 
A megállapodás rögzíti az együttmőködés szabályait, biztosítja annak keretét és egy-
ben garantálja a mősorkészítés biztonságát. A megállapodás értelmében a mősorok 
készítésének személyi, technikai és anyagi feltételeit az MTV biztosítja a Vallási Mő-
sorok Szerkesztıségének keretén belül. 
Az Együttmőködési megállapodás értelmében annak megváltoztatásához a felek 
együttes akarata szükséges. A történelmi egyházak és felekezetek tiltakozásukat feje-
zik ki a megállapodás egyoldalú megsértése miatt, amely súlyosan diszkriminálja és 
ellehetetleníti az egyházak közszolgálati szerepvállalását – olvasható a felekezetek 
közleményében. 
 
Újságírói kérdésre szóba került az egyik párt adventi keresztállításainak ügye is. Mint 
Erdı Péter mondta, azokról a hírekrıl, amelyek szerint ismét politikai indíttatású ke-
resztállító akció kezdıdött, egy politikai csoport leveleibıl értesültek, amely felhívta 
figyelmüket ennek veszélyére, ráadásul ez a levél mintha azt feltételezte volna, hogy 
az egyház képviseletében vesznek részt ezen akár liturgikus jelleggel is katolikus pa-
pok. „Ilyenrıl természetesen szó sincs. Azt hiszem, hogy ez az elızı években is elı-
fordult stratégia részét képezi: összefüggésbe hozni egyházunkat olyan jelenségekkel, 
amelyek tartalmával nem tudunk azonosulni. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a karácsonyi elıkészület, az adventi idıszak megünneplése méltó módon történ-
jen. Az egyháznak megvannak a saját liturgikus elıírásai és hagyományai a karácsony 
elıkészítésére. Természetesen az országban ezer számra állnak határkeresztek, közte-
rületen szobrok és feszületek, amelyeket tisztelni, jó karban tartani vagy akár felújíta-
ni közös kötelességünk. A helyi önkormányzatokkal együttmőködve sok helyen szép 
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eredmények is vannak. Magam szenteltem fel például egy közterületen lévı kereszt-
utat, kıbıl készült kálváriát. Ezek természetesen nem puszta dísztárgyak, hanem 
nagyböjt idején keresztutat végzünk egy ilyen kálváriánál, ezért épült. Közterületeken 
a kereszt látványa nagyon is helyénvaló, nincs azzal semmi probléma a mi országunk-
ban sem, de Európa-szerte sem. Viszont annak a politikai eszközként való felhaszná-
lásával mi nem azonosulhatunk. A térségben ez sem egyedülálló. Tudjuk, hogy idén 
tavasszal Ausztriában az európai parlamenti választások elıtt volt hasonló próbálko-
zás a kereszt használatára. Akkor Schönborn bíboros rendkívül világos nyilatkozatot 
tett, amelynek a szövegét megkértük és valóban hasonlóképpen viszonyulunk a témá-
hoz” - reagált a felvetésekre a bíboros. 

Hozzátette: „Azt hiszem, hogy minden országban megtörténik egyfelıl, hogy a hiva-
talos vezetés bizonyos magatartásokat elutasít és azok mégis elıfordulnak. Másfelıl, 
az egyházat illetıen nem csupán a püspöki karról van szó. A 2000-es évek elején az 
Apostoli Szentszék utasításokat adott ki az Eucharisztiával kapcsolatban, instrukció-
ként. Ezekben szerepel az, hogy sem a szentmisét, sem más liturgikus szertartást poli-
tikai események díszleteként, járulékaként ne végezzünk. Azt hiszem, hogy ez önma-
gában is általános iránymutatás, amelyhez mindig vissza kell érnünk, ha ehhez hason-
ló helyzetek adódnak.”  

 Ugyancsak újságírói érdeklıdésre felmerült az 1945 elıtti egyházi birtokok után járó 
kártérítés kérdése is, amirıl a Népszabadság írt november 23-i számában annak kap-
csán, hogy a volt egyházi földbirtokok ügyének rendezését sürgette Bogárdi Szabó 
István református püspök nemrégiben, a Duna-melléki egyházkerület közgyőlésén.  

Mint Erdı Péter mondta, ez az ötlet csupán szakértıi szinten vetıdött fel itthon, 
ugyanakkor külföldön több példa is van rá, például a romániai iasi-i egyházmegye – 
ahova nemrég látogattak a magyar püspökök – is kapott vissza földeket és termelı-
eszközöket, de volt ilyen Szlovákiában is. Ott azonban ez nem érintette az egyházak 
közszolgálati tevékenységének támogatását. Ha itthon is megtörténne ez, a teljes ter-
mészetbeni kárpótlás akkor sem lenne lehetséges –mutatott rá Erdı Péter. Az egyhá-
zak finanszírozásának ügyét ugyanakkor elıbb-utóbb hosszú távon is rendezni kell – 
vélekedett. Ha pedig az egyik felekezet kap vissza földvagyont, termelıeszközt, ak-
kor az ilyen kárpótlásra a katolikus egyház is igényt tart, az egyenlı bánásmód elve 
alapján. 
 
Mohos Gábor, az MKPK titkára elmondta még, hogy a papság éve alkalmából nem-
zetközi teológiai kongresszust szervez a Papi Kongregáció „Krisztus hősége a pap hő-
sége” címmel Rómában. A 2010 márciusi eseményen a konferenciát Udvardy György 
püspök képviseli.  
A Magyar Katolikus Kultúra programsorozat keretében „Hagyományırzés vagy újpo-
gányság” címmel országos elıadás-sorozatot szervez a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége. Valamint hamarosan kiadják a misén kívüli liturgiák szertartáskönyvét. 
Az ülés során szó esett a Magyar Katolikus Egyház részvételérıl különbözı nemzet-
közi bizottságokban. (Magyar Kurír) 
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A Papság Évében - Vianney Szent János a papok védıszentje  
 

*Dardilly (Lyon mellett), 1786. május 8.  
+Ars, 1859. augusztus 4. 

Ritkán volt alázatos, sıt megalázott embernek ily 
nagy dicsıségben része: egy kicsi, tudatlan szolga-
gyerekbıl, aki istállóban aludt, a mindenható Isten 
sokféle próbatét által látnokot és csodatévıt nevelt 
magának, és szentté tette ıt. 

Jean-Baptist Marie gyermekkora a nagy francia for-
radalom korszakába esett. Tizenegy éves volt, amikor 
otthon, a szobájukban ,,a nagy óra alatt'' elıször já-
rult szentgyónáshoz egy papnál, aki megtagadta az 

alkotmányra teendı esküt. Utána éjnek idején járt hittanórákra, ahol a kolostorukból 
előzött, civil ruhát öltött apácák tanították. Elsı szentáldozáshoz egy homályos pajtá-
ban járult, amely elé, hogy eltereljék a hatóságok figyelmét, egy nagy szénásszekeret 
húztak. Az elemi iskola óráin csak néha vehetett részt, atyjának ugyanis szüksége volt 
az ı munkaerejére is a mezın. Ezért alig tudott írni és olvasni. Nem volt tehetséges, 
és amit tanult, azt is nagyon hamar elfelejtette. 

Balley abbé, egy nagyon mővelt pap, aki a párizsi Szent Genovéva- apátságból került 
vidékre, felfigyelt Jánosra. Ez a pap Ecullyben volt plébános, ahová maga mellé vette 
és felkészítette a papszentelésre. De a terv, hogy Jánosból pap legyen, több akadályba 
is ütközött. Kezdve azon, hogy Jánost besorozták a napóleoni hadseregbe (ahonnan 
megszökött) és befejezve a sort a szemináriumi tanárokkal. De hála a lyoni érseki 
helynök bátorságának, aki az ecullyi plébános, Balley abbé barátja volt és pártfogóan 
szólt János mellett, végül szentelésre bocsátották ezzel az indoklással: ,,Jámbor lélek, 
ismeri a rózsafüzért, és tiszteli a Szőzanyát. A többit a kegyelem és a szíve majd el-
végzi.'' 

Másfél hónappal a waterlooi csata után -- a fegyverszünet épp akkor lépett életbe -- 
Grenoble-ban pappá szentelték. Elsı szentmiséjét 1815. augusztus 14-én mutatta be a 
szemináriumi kápolnában, mégpedig úgy, hogy miközben ı a fıoltáron elsı miséjét 
mondta, két mellékoltárnál két osztrák katonapap misézett. Felszentelése után atyai 
barátja, Balley abbé káplánja lett. Ez a tiszteletreméltó, ,,római karakterő'' pap hama-
rosan a gyóntatójává választotta Jánost, majd ı maga szeretettel és humorral bevezet-
te az imádságba és a példás aszketikus életbe. De a plébános harminc hónap múlva, 
szentség hírében meghalt. János pedig, aki az egyszer látott dolgokat is nagyon meg-
jegyezte, öreg korában azt mondta: ,,Még ma is meg tudnám festeni az arcképét.'' És 
ı, aki mindentıl megvált, a szobájában, a mosdója felett ırizte Balley abbé tükrét, 
,,mert -- mint mondta -- ez tükrözte az ı arcát.'' 

És János, most elıször, egyedül maradt: társ, mester és oltalom nélkül. 
Plébánoshelyettesi kinevezéssel Arsba küldte a püspöke, ahová egy ködös estén érke-
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zett meg. Ars egy kicsi, elkereszténytelenedett falu volt, nem rosszabb, mint a Lyon 
környékén lévı többi falvak. János itt minden apostoli buzgósága ellenére nagyon 
egyedül volt. De a magányt nagyon szerette. Késıbb vágyakozással telt szívvel emlé-
kezett ezekre az idıkre: ,,Hat vagy hét esztendın át azt csináltam, amit akartam.'' De 
éppen ez a néhány év volt életében a legkeményebb vezeklés ideje. Alig evett vala-
mit. Éjszakánként fogta a lámpását, átment a templomba, bezárkózott, és ott virrasz-
tott az Oltáriszentségnél. 

Megérkezése után két évvel súlyos lelki válságon ment át, aminek részben oka volt 
kegyetlen vezeklése is. Lehet, hogy külön kérte Istentıl, hogy ,,megismerhesse saját 
nyomorult szegénységét''. Teljes reményvesztettségben kérte a lyoni érsektıl, hogy 
elhagyhassa Arsot. Az érsek megértette nehézségeit és áthelyezte Salles-ba. Csakhogy 
a Saone folyó éppen áradásban volt, néhány megtért hívıje pedig tiltakozott a távozá-
sa ellen. Nem tudott elutazni. Erre feladta távozási tervét, és másodszor is ,,eljegyezte 
magát'' a faluval. Belevetette magát a munkába: felújította öreg templomát, és a kör-
nyékbeli falvakban részt vett a hitélet fellendítésére akkoriban mindenfelé tartott nép-
missziókban. Csakhogy prédikálni sehova nem hívták, többnyire csak az egyik sarok-
ban gyóntathatott. 

Miközben a többi pap között -- saját szava szerint -- olyan volt, mint a falu bolondja, 
azokat a lelkeket, akik rábízták magukat, a tökéletesség útjára vezette. Ezek a lelkek 
aztán követték ıt Arsba is. Ez volt az elsı megnyilvánulása annak a vonzerınek, 
amely késıbb Arsot zarándokhellyé tette. Néhány család, akiket megragadott János 
szava és élete, áttelepült Arsba, s lassanként maga a falu is, amelynek lakói hosszú 
ideig érzéketlenül nézték papjuk próbálkozásait, kezdett megváltozni. De hamarosan 
jelentkezett a sátáni válasz. Az ürügyet egy leány bukása szolgáltatta, aki gyermeket 
szült. A plébánia falát telemázolták gyalázó megjegyzésekkel, és a környékbeli város-
kák kávéházaiban mindenütt az arsi pap ,,esetét'' tárgyalták. János már várta, mikor 
jön a püspöke, hogy furkósbottal verje ki a faluból. Ugyanebben az idıben mondta el 
azokat a prédikációit, amelyekben ,,rettenetes igazságokat'' hirdetett. 

Nyolcvanöt prédikáció vázlata ránk maradt, amelyeket 1820--1839 között mondott el. 
E beszédek a korabeli prédikációgyőjteményekbıl származó, veszıdségesen készített 
kivonatok. Az a néhány változtatás, melyeket a kis plébános meg mert tenni, arról ta-
núskodik, hogy a hittudomány területén bizonytalanul mozgott, és csak azért változta-
tott a kész anyagon, hogy ,,félelmet keltsen''. A hívek panaszkodni kezdtek a szom-
széd plébánosoknál, akik feljelentést tettek ellene a püspöknél, és saját híveiknek 
megtiltották, hogy hallgassák az arsi papot. 

Ezekhez az ellenségeskedésekhez még sötétebb dolgok is járultak. A sötétség fejedel-
me éjnek idején kereste fel, és próbálta teljes reménytelenségbe és kétségbeesésbe 
hajszolni. Az arsi pap többé nem aludt. Tanácstalanságában a szomszédaitól kért se-
gítséget: több hívıje puskával a vállán vonult a plébániára, hogy együtt virrasszanak 
vele. A félelmetes és kegyetlen jelenségek mindennapos próbatétet jelentettek számá-
ra. Mindez pedig azért történt, mert János olyan kapcsolatban volt a másik világgal, 
mint a szentek közül csak kevesen.       (folytatjuk) 



 
 

 

 

Készítsetek naptárt! 

Egy nagy fát rajzoljatok az év ele-

jén. Minden hónapnak van egy ága, 
minden napnak egy levele. Ahogy 
múlnak a napok, kiszínezitek a leve-

leket: kék lesz ha esik, sárga, zöld 
ha süt a nap, vagy éppen amit a krea-

tív kis tulajdonos kitalál. 
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Leszkai András : Moha bácsi meséi 
Valami mindig szép!  

Amikor Ugribugri, az öcskösöm négyéves lett, egy kis játékhajót kapott édesapánktól. A 
születésnapi vacsorán arra kérte édesapát, menjenek ki másnap reggel együtt a patakra, ta-
nítsa meg a gépezet kezelésére. Édesapánk azt felelte, hogy hajnalban be kell utaznia Buda-
pestre.  
Én nagyon szerettem volna minél elıbb játszani a hajócskával - hat esztendıs voltam akkor 
-, mondtam hát, hogy én is megtaníthatom rá. Az öcskös azonban édesapánkkal akart leg-
elıször hajócskázni. Visszatette dobozába a hajót, és arra kérte édesapát, hogy zárja el. 
Édesapánk kelletlenül fogadta a kérést:  
– Nem kell azért elzárni, fiacskám. Megígéri Moha, hogy nem nyúl hozzá, Gyopártól meg 
nincs miért tartanod.  
De Ugribugri nagyon kérte, hogy mégis zárja el. Gyopár bátyánk - aki ekkor már elmúlt 
nyolc éves - szüleim szemében a legjobb magaviselető kistörpe volt egész Törpeházán. Én 
azonban tudtam csínyeirıl, és Gyopár éppen ezért megpróbálkozott vele idınként, hogy ve-
lem is elkövettessen valami titkolnivalót.  
Amikor már mindhárman ágyban voltunk, és az öcskös már aludt is, suttogva így szólt hoz-
zám:  
– Nekünk Ugribugri érdekében is minél elıbb ki kell tapasztalnunk a hajó mőködését, hogy 
majd segíthessünk neki.  
Éreztem, hogy nem bírnék ellenállni a csábításnak, egy kis örömmel súgtam hát vissza:  
– De hát elzárta édesapa! Nem lehet!  
Gyopár azonban nevetett:  
– Hát éppen az a szerencsénk, hogy elzárta! A szekrénynek üvegajtaja van, Ugribugri láthat-
ja a dobozt, és eszébe se fog jutni, hogy nincs benne a hajó.  
Másnap reggel arra ébredtem, hogy óvatosan rázogatja a vállam, és azt suttogja:  
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– Már nálam van a hajócska, és gyönyörő az idı!  
Ugribugrira pillantottam, még mélyen aludt. Nem bírtam ellenállni a csábító lehetıségnek.  
Amikor néhány perc múlva a konyhaajtó elıtt akartunk kiosonni, Gyopár megállt, gondol-
kodott egy kicsit, aztán benyitott, és így szólt édesanyánkhoz:  
– Olvastam, hogy egészséges, ha sétál az ember reggelizés elıtt. Felmehetünk a hegyre?  
– Hát persze, hogy felmehettek, gyerekeim!  
Ebben a pillanatban felcsapódott a szobánk ajtaja, és ott állt Ugribugri hálóingben:  
– Hová szöktök ti, nem hajócskázni?  

Gyopár úgy tett, mint aki nagyon megsértıdött:  
– Nahát, ez szemtelenség! Elzáratod a hajócskát, és mégis vádolsz?  
De Ugribugri nem ijedt meg:  
– Te ki tudod nyitni a szekrényt! Hátha már nincs is a dobozban!  
Gyopár édesanyánkhoz fordult:  
– Tessék megengedni, hogy csakugyan megpróbáljam kinyitni! Szégyenüljön meg ez a vá-
daskodó!  
De édesanya megrázta a fejét:  
– Édesapa szekrényéhez nem szabad nyúlni! Nem is gondolja ezt Ugribugri komolyan! 
Menjetek csak sétálni!  
Kimentünk a kertbe, és Gyopár kuncogva meglökött a könyökével:  
–Látod, milyen jó, hogy beszóltunk a konyhába? Édesanya nem is gyanakszik ránk.  

Ekkor azonban felhangzott mögöttünk panaszo-
san és szomorúan Ugribugri kiáltása:  
– Moha! Igazán nincs nálatok a hajócska?  
Kiszaladt utánunk a kertbe, és az almafák alól ki-
áltott. Gyopár odasúgta nekem:  
– Ne felelj neki! Ne is nézzünk hátra!  
Csakhogy ekkorra én már hátratekintettem, és 
megláttam valamit, amit az elıbb nem vettem 
észre. Azt láttam meg, hogy virágba borultak az 
almafáink. Nem azért álltam én meg akkor, hogy 
feleljek Ugribugrinak, még nem is tudtam, hogy 
felelni fogok: azért álltam meg, hogy nézzem egy 
kicsit a hófehér virágokkal teli fákat.  
Amikor azonban Ugribugri újból kérdezte szo-
morkásan és panaszosan: - Igazán nincs nálatok? 
-, akkor hirtelen úgy éreztem, az almafa virágos 
szépségén foltot ejtetnék a valótlan állítással. Ezt 
feleltem hát:  
– De igen öcskös, nálunk van.  
Gyopár abban a pillanatban megragadta mindkét 

vállam, és rázott:  
– Miért mondtad meg, te aljas áruló!  
Sírni kezdtem izgalmamban:  
– Nem vagyok aljas áruló! Nem tehetek róla, hogy megmondtam, én nem is akartam felelni, 
de megláttam az almafákat, és akkor nem bírtam olyat mondani, ami nem igaz. Nézd meg, 
hogy milyen szépek! Kivirágzottak.  
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Gyopár egy óriásit rázott rajtam:  
– Az almafákra fogod? Mert szépek? Még bolonddá is akarsz tenni? Te nemcsak áruló vagy, 
hanem pimasz is!  
De nem lett akkora baj, mint hittük. Édesanyánk nem tekintette nagy hibának, édesapánk 
meg se tudta, és továbbra is Gyopár maradt a szemükben a legjobb magaviselető kistörpe 
egész Törpeházán. Persze most már óvakodott bevonni engem valamely csínyébe: se a nyá-
ron, se az ıszön meg se próbálta.  
De a télen ismét remélhette, hogy sikerülni fog. December közepe táján nagyon élénken jött 
haza egy este cimborájától, Csipicsókától, és ezzel ült le a vacsoraasztalhoz:  
– Csipicsóka mozigépet kapott, sok film is van hozzá, meg lehet pukkadni, olyan mulatsá-
gosak!  
Akkoriban magam is nagyon szerettem volna ilyen játékvetítıt. És valósággal lázassá tett a 
gondolat, hogy Csipicsókáéknál közelrıl is láthatok egyet. Sıt, talán forgathatom is a hajtó-
kart. Izgatottan kértem hát szüleimet:  
– Hadd menjek el én is Gyopárral!  
Tél idején azonban nem szívesen engedtek el minket vacsora után. Édesapánk ezt mondta:  
– Majd holnap mentek át, vigyétek Ugribugrit is.  
Az öcskös rikkantott:  
– Éljen!  
Gyopár meg én viszont összenéztünk. Gyopár figyelmesen vizsgálgatta is az arcom, aztán 
elmosolyodott. Meglátta rajta, hogy a mozigép kedvéért még édesapánk tilalmával is haj-
landó vagyok szembeszállni. Arról most is gondoskodott, hogy ne gyanakodhassanak. Háló-
ingben bementünk szüleink szobájába. Édesapánk, aki ötvösmester volt, valami kancsónak 
a díszítését rajzolta íróasztala mellett. Édesanyánk meg karosszékében olvasott. Egy-két szó 
után úgy tettünk, mintha álmosak volnánk, elbúcsúztunk, és mentünk a gyerekszobába. Ug-
ribugri már aludt, Gyopár mégis elfújta a lámpát, és csak a hold fényénél kapkodtuk ma-
gunkra a ruháinkat. A holdfénytıl meg is ijedtünk 
egy kicsit, hátha meglát valaki, és elmondja szü-
leinknek. De odakint megnyugodtunk: felleges 
volt az ég, a hold csak idınként világított ki egy-
egy felhıablakon a hegygerinc fölött. Miután be-
osontunk Csipicsóka szobájába, legelıször is lel-
kére kötöttük, meg ne mondja szüleinek, hogy ott 
jártunk. Aztán egy óra hosszat vetítettük a mozi-
képeket, némelyiket többször is, és én is forgat-
hattam a hajókart.  
Kiosonásunkat se vette észre senki. És szeren-
csénk volt az utcán is. A holdat éppen fellegek 
takarták. Nem is értettük, miért ugatnak minden 
kertben a kutyák, mintha tiszta égbolton telihold 
volna. Amikor azonban elıbújt a hold, annak lát-
tára, amit fényében megpillantottunk, szinte meg-
dermedve álltunk meg mind a ketten: szüleink 
kint várakoztak a veranda legfelsı lépcsıjén, és 
mozdulatlanul néztek felénk. Néhány pillanatig 
mi is mozdulatlanul néztük ıket, aztán Gyopár 



X. évfolyam 1. 2. szám 16. 
odasúgta nekem: – Meg vagyunk mentve! - azzal nyugodtan továbbindult, és kérdezte: - 
Édesapáék is a kutyák miatt jöttek ki?  
Mi nem bírtunk elaludni tılük, gondoltuk, megnézzük, miért ugatnak ennyire, nincs-e tőz 
valahol, mint múltkor.  
Kitőnı magyarázat, dicsértem is magamban Gyopárt ezért. Édesapánk ezt felelte:  
– Én megmondhattam volna nektek, miért ugatnak - és ebben a pillanatban hullani kezdett a 
hó. Az elsı hó abban az évben. Édesapánk meg így szólt: . Ezért ugattak; érezték, hogy ha-
vazni fog, mi meg azért jöttünk ki, hogy lássuk, amint hullani kezd.  
Egyetlen perc alatt fehér lett a kertünk, a veranda lépcsıje, a háztetı, az egész világ. És 
mintha csönd is hullott volna a hóval. És ebben a csöndben kicsiny csizmasarok koppant. 
Ugribugri jött ki ködmönkéjében. Mint valami óriási boldogságot újságolta mindnyájunk-
nak:  
– Esik a hó! - édesanyánk a kendıje alá húzta, onnan nézte az öcskös a havazást, és minket, 
kettınket a hulló pelyhek között. Bizonyára helyzetünkbıl vette észre, hogy mi nem most 
jöttünk ki a házból, mert egyszerre csak így szólt:  
– Te Moha! Nem Csipicsókánál voltatok ti? Ugye ti elmentetek énnélkülem mozizni?  
Gyopár hirtelen meglökött, hogy vigyázzak a válasszal, de én képtelennek éreztem rá ma-
gam, hogy ennek a fehér világnak a szépségét, az elsı havazás boldogító ünnepélyességét 
ravasz óvatoskodással, ügyeskedéssel, mellébeszéléssel megsértsem. Ezt feleltem hát:  
– Eltaláltad, öcskös. de holnap téged is elviszünk!  
Édesapánk tekintete Gyopárra pattant. Gyopár zavartan nyögte:  
– Moha akarta!  
De édesapánk hallgatásából megértette, hogy nem hiszi el, és hogy ez nem is mentség. Nem 
szólt hát többet, és besompolygott szobánkba. De amikor Ugribugrival magam is beballag-
tam, még mindig ködmönben, kucsmában állt a szoba közepén, markolászta széke támláját, 
és azonnal rám támadt:  
– Szégyelld magad, te áruló!  
Változtam tavasz óta: most már nem jöttem izgalomba, és nemcsak nyugodtan, hanem még 
vidáman is magyaráztam neki:  
– A havazás miatt kellett megmondanom! Mert olyan szép!  
A padlóhoz csapta a kucsmáját:  
– Most meg a havazásra fogod?! Ha sütne a nap, azt mondanád: a napfény volt az oka! Ha 
köd volna, azt mondanád: a köd volt az oka, mert szép. De akkor sohase volna szabad ha-
zudni, mert valami mindig szép!  
Magam is meglepıdtem, hogy milyen nagyot rikkantok:  
– Igazad van, Gyopár, hogy te milyen okos vagy! Valami mindig szép! . és olyan jó kedvem 
kerekedett, hogy derékon kaptam, és táncra perdültem vele. Ellenkezett, birkózott:  
– Eressz el! Bolond! Mafla! - de nem eresztettem. Táncoltam vele az asztal körül.  
Ugribugri egy szót sem értett abból, amit beszéltünk, de a táncunk nagyon tetszett neki. Ug-
rált az ágyán hálóingben, nevetett, és kiáltozott:  
– Okos vagy, Gyopár, valami mindig szép! Valami mindig szép!  

Nyelvtörı: Piros csíkos cinkcsészében cukros csirkecomb.  

   Két pék két szép kék képet kér.  
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Az „Ellenállhatatlan Kilenced”  

Pietrelcinai Pater Pius kilenced imája Jézus Szent Szívéhez 

 
Ezt imádkozta Pio atya azokért, akik segítségét és közbenjárását kérték az Úr-
nál, és bensıségesen csak „az ı ellenállhatatlan kilencedének” nevezte. Ezen 
egyszerő szavak végigimádkozását követıen árasztotta Isten a Pio atyához za-
rándokló és imádságát kérı sok-sok ezer hívıre – és hitetlenre is – kegyelmének 
csodálatos jeleit. 

Imádkozásának módja: 
Kilenc napon keresztül mindennap imádkozzuk el a Kilen-
ced mindhárom tételét. 
A Kilenced: 

1. Jézusom, Te mondád: „Kérjétek és kaptok, keressetek 
és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.” 
Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy:
… 
Miatyánk… 
Üdvözlégy… 
Dicsıség… 
Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen. 

2. Jézusom, Te mondád: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” 
Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy:… 
Miatyánk… 
Üdvözlégy… 
Dicsıség… 
Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen. 

3. Jézusom, Te mondád: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” 
Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy:
… 
Miatyánk… 
Üdvözlégy… 
Dicsıség… 
Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen. 

 

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt. 
Légy irgalmas hozzánk, nyomorult bőnösökhöz is! Add meg nekünk Szőz Mária 
Szeplıtelen Szívének, a Te és a mi gyöngéden szeretı Édesanyánknak a közbenjárás-
ára a kért kegyelmet! 
Szent József, Úr Jézus nevelıatyja, könyörögj érettünk! 
(mi hozzátehetjük: Szent Pio atya, kérünk, imádkozd te is velünk kedves imádat!) 
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Lelkiségi mozgalmak a Magyar Katolikus Egyházban 

Szőz Máriába öltözve - Jézus életét élni 

Mester Margit Mária UST (1906-1961) az Unum közösség alapítója 

 

Az elmúlt évszázad két világégése, forradalmai és (tév)
eszméi számtalan szeretetre, békére törekvı ember életét 
nyomorították meg, tették tönkre. Voltak azonban olya-
nok, akik e jelenségek ellen hitüket megerısítve, Mária 
közbenjárását kérve, a Szentháromságba vetett hittel for-
dultak a borzalmakkal szembe, segítve embertársaikat. E 
hitvallók közé tartozott Mester Margit Mária, az Unum 
közösség alapítója. Az általa létrehozott és ma is élı közös-
ség tagjai, tisztelıi a 2006. évet - az alapító anya születésé-
nek századik évfordulóját - emlékévvé nyilvánították.  

Mester Margit Mária édesapja közjegyzı volt, akit 
azonban fiatalon elvesztett, így tanulmányait befejezve már 
tizennyolc évesen családjának megélhetésérıl kellett gondoskodnia. 1927 azonban változást 
hozott életében. Lelkigyakorlatos szentgyónása alkalmával kegyelmi hívást hallott, s szü-
zességi fogadalmat tett. Lelkivezetıje, a jezsuita Csávossy Elemér eleinte a vizitáció felé 
próbálta vezetni, de hamar kiderült számukra, hogy Isten másra hívta meg Margitot: az em-
berek között hirdetni Istent, Istent vinni az emberek közé. 1938-ban Mester Margit Mária 
megalapította az Unum Sanctissimae Trinitatis Társaságot, melyet Glattfelder Gyula 
csanádi püspök hagyott jóvá. 

A közösséget elsısorban a Szentháromság tiszteletére, az egység elımozdítására hozta 
létre. Céljaik elérésére pedig a hitoktatást, a családpasztorációt, lelkigyakorlatok tartását 
érezték legmegfelelıbbnek. Így volt ez 1950-es feloszlatásuk idején is. İ mint a közösség 
fınöknıje Magyarországon kívánt tovább dolgozni. 1951. május 7-én letartóztatták. A vád 
szerint a népi demokratikus rend megdöntésére való szervezkedésben vett részt. Ezt az ak-
kori hatalom részben azzal magyarázta, hogy az Unum a feloszlatás után is folytatta tevé-
kenységét, összejöveteleket szerveztek, valamint hogy Csávossy Elemérrel együttmőködött, 
tudott annak római kapcsolatairól. Öt év börtönre ítélték, ahonnan 1956. május 7-én szaba-
dult. Tovább dolgozott, követte hivatását. A börtönben szerzett tapasztalataival gazdagította 
testvéreit. Budapesten lakott egészen 1961-ben bekövetkezett haláláig. 

Mőve, a közösség azonban tovább élt. Két testvér 1966-ban Svájcba költözött annak 
reményében, hogy az Unum fejlıdését elımozdíthatják egy szabad országban. Kapcsolatba 
kerültek Johannes Feiner dogmatika professzorral, aki a II. Vatikáni Zsinaton is részt vett, s 
az ökumené támogatója volt. Az általa alapított Paulus Akadémián - amely világi apostol-
képzı volt - álláslehetıséget biztosított ennek a két testvérnek, akik ismeretségeik révén ter-
jesztették az Unum lelkiségét. A Svájcban élı magyaroknak havonta tartottak bibliaórákat, 
valamint évente lelkigyakorlatot szerveztek.  

A Mester Margit Mária által alapított közösség felépítése itt vált teljessé, hiszen a ta-
gok, akik magánfogadalommal, közösségben, a társtagok, akik ugyancsak fogadalommal,  
de a világban éltek, a kültagok, akik azokból a nıkbıl álltak, akik az Unum lelkiségét csa-
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ládban élték meg - itt egészültek ki az úgynevezett munkatársakkal, akik férfiak és nık egy-
aránt lehetnek. İk azok a családosok vagy egyedülállók, akik az Unum lelkiségét elsajátítva 
saját életállapotukban és környezetükben élik meg és adják tovább a közösség szellemisé-
gét. Így alakult hát ki a ma is élı családias szeretetközösség a katolikusok és protestánsok 
között. 

Az Unum nıi apostoli élet társasága ma már ismét mőködhet Magyarországon. Két 
testvérük ökumenikus iskolában hitoktatóként dolgozik, valamint plébániai munkákban se-
gítenek. Központi házukban havonta tartanak családi imaórát a kallódó ifjúságért, a csalá-
dok egységéért.  

Mester Margit Mária születésének századik évfordulója újabb lendületet adott a nıvé-
reknek, hogy a múlt században élt hitvalló Margit anya életének dokumentumait összegyőjt-
ve kezdeményezhessék boldoggá avatását. 

Szülıhelyének, Tamásinak jelenlegi plébánosa, Hegedős János így foglalta össze az 
Unum mai küldetését: "Úgy gondolom, a szeretetben megvalósuló egység, mely összekap-
csol és nem szétválaszt, amely hidakat épít és nem barikádokat, mely segít megérteni egy-
mást a különbségek ellenére - azaz a Margit anya által ajánlott szeretet forradalma a győlöl-
ködés és megosztottság csábító ösvényének kísértése helyett mindenkor igazi alternatívát 
jelent. Különösen igaz ez napjainkban, amikor olyan erıs és ledönthetetlennek tőnı falak 
választanak szét embereket, amikor nemzetek, civilizációk, kultúrák és vallások, valamint 
politikai ideológiák mentén szervezıdött csoportok állnak kibékíthetetlenül egymással 
szemben. Azonban egyre több jóakaratú ember szívében él a vágy a szeretetre és a kien-
gesztelıdésre, ezért csak ez lehet a jövı útja..." (B L) 

Faludi filmklub  
 

A Faludi Akadémia Alternatív filmklubja immár 7. éve a látható és láthatatlan kimeríthetet-
len problematikáját próbálja a maga eszközeivel kibontani. A kéthetente szerdánként sorra 
kerülı vetítéseket beszélgetések követik, amelyeket elméleti és gyakorlati filmes szakembe-
rek vezetnek, hazai filmek esetén pedig olykor magukat az alkotókat is vendégül látnak. A 
választott filmek és az utánuk következı beszélgetések makacsul azt a kérdést vizsgálják, 
hogy a kézzel fogható világ mellett egyáltalán felvethetı-e, illetve hogyan jeleníthetı meg 
életünknek az a távlata, amely érzéki módon többnyire megragadhatatlan, kifejezhetetlen. 

A filmklub helye: Uránia Nemzeti Filmszínház - Fábri terem 
1088 Budapest, Rákóczi út 21. A vetítések kezdete: 18.45 

 2010. január 6. Roland Joffe: Gyilkos mezık (1984) 138’ 
Kambodzsa és milliónyi arctalan áldozat. A tömegben, közöttük egy-két ismerıs fehér, sár-
ga arc - mint kiáltozó színes virágok a zöld füvek csöndjével borított rét közepén. 

 
január 20. François Truffaut: Négyszáz csapás (1959) 93’ 
A menekülı kamasz mögött üldözıi, elıtte a hideg, ıszi tenger. Koravén gyermekarc néz 
vissza a kamerába. 
A vetítésekre belépıjegyek a helyszínen, 530 Ft-os áron kezdés elıtt kaphatók!  



Hazai hírek, programok 

⇒ Hivatástisztázó mőhelysorozat a Jó Pásztor Nıvéreknél  

„Gyere! Kövess engem!” címmel hivatástisztázó mőhelysorozat indult lányok 
és fiúk számára 2009 októberétıl 2010 júniusáig minden hónap második szom-
batján 9.30-tól 16 óráig. Helyszín: 1032 Bp. Zápor u. 50. 

Szerény ebédet biztosítanak és szeretettel várnak minden érdeklıdıt a Jó Pásztor Nıvérek. 
Jelentkezés : Gilma nıvérnél Tel: 06 1/ 250 39 45  E-mail: gilmamunoz[kukac]gmail.com  

⇒ Nyílt esték a Központi Szemináriumban  

Kötetlen beszélgetések hivatásról, döntésrıl, életútról. Sok szeretettel várnak minden ér-
deklıdı fiút közösségi együttlétre a kispapokkal minden hónap második péntekén 18 órá-
tól a Központi Szemináriumba .A több mint tízéves múltra visszatekintı lelki program Bí-
ró László püspök-rektor atya kezdeményezésére indult. 

Nyílt este a Központi Papnevelı Intézetben, amit minden tanév elején új lendülettel kez-
dünk el szervezni. Célunk, hogy rátaláljunk papi, szerzetesi hivatásokra és a papi, szerze-
tesi hivatások is esetleg ezeken az estéken rátaláljanak tulajdonosaikra. Ha Te olyan fiatal 
fiú, férfi vagy, aki nem tartod eleve kizártnak, hogy Isten megajándékoz a papsággal vagy 
a szerzetességgel, és azt Te hajlandó is vagy elfogadni, akkor itt a helyed ezeken az esté-
ken. Egy tea és egy szendvics mellett, hangulatos körülmények között beszélgetünk Isten-
rıl, Rólad, Rólunk és a Hivatásokról.  
Az este programjai: 
16:30 szentségimádás az Egyetemi Templomban a hivatásokért 
18:00 szentmise a testvérekkel és a kispapokkal együtt. Mindezek után kötetlen beszélge-
tés a kispapokkal, szerény agapé keretében; körülbelül 20:30-ig. 
 
2010. Február 12. - 2010. Március 12. - 2010. Május 7. - 2010. Június 11. 
 
A beszélgetések témája mindig változó, így alkalom nyílik kölcsönös bemutatkozásra, 
vagy éppen felteheted a téged érintı kérdéseket (akár a szemináriumi élettel kapcsolat-
ban). Gyere ha úgy érzed Jézus a papságra hiv. Gyere akkor is, ha csendben együtt szeret-
nél lenni az euchrisztikus Jézussal. Jöhetsz akkor is, ha csak kíváncsi vagy a kispapok éle-
tére és a szeminárium rendjére. Egyszóval várunk mindenképp! 

Központi Papnevelı Intézet,Papnövelde u. 5-7. 

⇒ „Csendzenék” 

Vedres Csaba zongoramővész-zeneszerzı (az After Crying és a Townscream zenekarok 
alapítója, a Kairosz együttes vezetıje) e gondolatokkal ajánlja figyelmünkbe a 
"Csendzenék" címő új lemezét.  

"Van olyan csend, amelyik süket, s van olyan is, amelyik néma. De létezik olyan csend is, 
amely mögött szelíden vár és rejtızik valaki. Érintése a keserőséget tiszta bánattá oldja, az 
agresszivitást hajtóerıvé és lendületté, a haragot megbocsátássá, amely túlmutat ezen a 
világon. Az alaktalan káoszt kifejezési formává, a rendezetlen gondolatokat renddé, a seb-
zettséget és sértettséget érzelmi töltéssé, s mindezeket együtt: zenévé."  
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Beszélgetés Gulybán Gergely  

görög katolikus egyetemi lelkésszel  

 

 a fiatalok problémáiról, Krisztus tanításáról és a 
„legóépítés” módszereirıl beszélgettünk. Mindenekelıtt arról 
kérdeztem: mi a küldetése egy ma élı papnak? 

– A papságnak egyetlen feladata van: Krisztust hirdetni a vi-
lágban. Eltérés csak az eszközökben lehet. Azokat pedig min-
denkinek magának kell megtalálnia. Ha valaki az érdeklıdési 
köre, a hobbija után indul el, könnyen rálelhet küldetésére. Na-
gyon fontos – és nem csak a papoknak –, hogy ne válasszuk 
ketté a vallásos és „egyéb” életünket. Ne csak a templomban 

tegyünk tanúságot hitünkrıl, hanem az élet minden területén. A múltkor egy mozi 
jegypénztárában kedvesen köszöntem a pénztárosnak, és még tisztességesen el is ma-
gyaráztam, mit szeretnék, az eladó pedig annyira meglepıdött, hogy elfelejtette idead-
ni a jegyeket. Ebbıl is látszik, ha a mindennapi dolgok belülrıl fakadnak, a külsısé-
gek is megtelnek tartalommal. Ugyanígy van ez egy keresztvetéssel vagy a vasárnapi 
misékkel is. 

Mikor és hogyan döntöttél úgy, hogy Isten szolgája leszel?  

– Édesapám is pap, így a példa adott volt. De egyáltalán nem volt szülıi elvárás, hogy 
én is ezt folytassam, öcsém például civilként él. A jó táptalaj gyerekkorom óta adott 
volt, de hogy mit ültetek bele, az mindig csak rajtam múlott. Régebben foglalkoztam a 
gondolattal, hogy számítástechnikus leszek, de a gimnázium második osztálya óta biz-
tosan tudom, mi a hivatásom. Tudod, olyan ez, mint az élıvilágban szinte minden. 
Nem elég a jó táptalaj és a virágmag, a növényt folyamatosan öntözni és ápolni kell, 
hogy szép virágot és termést hozzon. Ugyanígy van az élet minden szintjén. Jó szak-
ember is csak akkor lehet valaki, ha stabilak az alapok és folyamatos a fejlıdés.  

Mit jelent számodra ma a görög katolikus identitás? 

– Egyházunk egyesíti magában a keleti egyház ima- és szertartásrendjét és a nyugati 
egyház hitét. Mindez azt jelenti, hogy a keleti egyház kincsei a mieink is. Ez tulajdon-
képpen bonyolult szimbólumrendszer, melyet akkor lehet igazán élvezni, ha ismered 
és érted a szabályait. Fontos, hogy ez a rendszer mindenhol egységes, így pedig bátran 
képviselhetjük a kelet kincseit a nyugati egyházon belül. Létjogosultságunkat bizo-
nyítja, hogy mindössze ötven évvel a nyugati egyházzal kötött unió után könnyezett a 
Szőzanya máriapócsi képe. Ezt kétszer megismételte.  

Hitünk erejét jól mutatja gyalogos zarándoklataink fejlıdése is. Hét éve szerveztük az 
elsıt, melyen hatvanan vettek részt. Idén már négyszázan gyalogoltak négy-öt napon 
keresztül.  
A kegykép át- és visszavitelének zarándoklatán pedig több ezren vettek részt. Az ilyen 
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és ehhez hasonló eseményeknek köszönhetıen az ország görög katolikus fiataljainak 
negyven-ötven százaléka legalább látásból ismeri egymást. Ez pedig már valódi, élı 
közösséget jelent.  

Ha jól tudom, Budapesten is hasonló közösséget szeretnél meghonosítani. 

– Így van. Idén nyáron neveztek ki a budapesti görög katolikus egyetemisták lelké-
szének. Eddig ilyen személy nem volt, tehát mindent most kell létrehoznunk. Termé-
szetesen nem célom az eddigi közösségeikbıl kiragadni a fiatalokat. Inkább sokolda-
lú, közös alapon nyugvó közösséget szeretnénk építeni, melynek központja egy görög 
katolikus kollégium lesz a Hegyalja úton. Ez a bázisunk, ahol körülbelül huszonöt di-
ák lakhat majd. Lesz itt kápolna és közösségi terem is, lehet majd beszélgetni, 
csocsózni, biliárdozni. Egyelıre sok a terv, meglátjuk, mi valósul meg belılük.  

Nem lehet könnyő feladat a semmibıl egyszerre egy kollégiumot építeni, és önálló, 
élı közösséget formálni… 

– Az élet olyan, mint a legó. Van, aki azon siránkozik, miért ilyen elemeket kapott, 
holott ı mást akart építeni, mások pedig a saját kockáikból hozzák ki a legtöbbet. Mi 
igyekszünk az utóbbiak lenni. Jelenleg azt mérjük fel, hol tartunk most, mik az ala-
pok, honnan tudunk tovább építkezni. Ez igaz szó szerint is, ugyanis az épületet most 
újítjuk fel, építjük át, hogy legkésıbb szeptemberben teljes kapacitással mőködhes-
sen. Családommal együtt én is itt élek, így közvetlen és szoros kapcsolatot tudunk 
majd fenntartani a fiatalokkal, és reményeim szerint példát is mutatunk a családi élet-
hez.  

Kizárólag görög katolikus egyetemistákkal szeretnél foglalkozni? 

– Természetesen mindenkivel, aki érdeklıdik a hit iránt, mert a Krisztushoz tartozás 
fontosabb, mint a görög katolikusság. Tudjuk, hogy a fiatalok elsısorban a tanulás 
miatt jönnek ide, de azt szeretnénk, ha a szellemiek mellett lelki értelemben is fejlıd-
nének. Nem akarunk a többi egyházi kollégium vetélytársai lenni, elég sokan va-
gyunk ahhoz, hogy megtöltsünk még egy kollégiumot. Elsı körben azokkal foglalko-
zom, akik eddig megtaláltak, és hiszem, ha együtt jó programokat szervezünk, akkor 
folyamatosan erısödni és gyarapodni fog ez a közösség. Úgy érzem, jelenleg kezem-
ben az iránytő, és lehet, hogy néha még nagy a köd, de tudom, hogy helyes az irány.  

Mi az, amivel még meg lehet fogni a mai fiatalokat? 

– Az igényességgel. Hidd el, nagyon nagy rá a kereslet. Akkor lesz igazán értelme an-
nak, amit csinálunk, ha kulturált, szép a kollégium, a kápolna, igényesek, szépek a 
szertartások, és nem arra törekszünk, hogy mindennel minél hamarabb végezzünk, 
hanem valódi tartalommal is megtöltjük a közös idınket. Például hétvégenként állan-
dó idıpontokban tartjuk meg a hagyományoknak megfelelı szertartásainkat, melyek-
re mindenkit szeretettel várunk. A hétköznapokon is állandó rendje lesz annak, ho-
gyan tudunk együtt imádkozni. Olyan ez, mint egy barokk festmény: nem lehet össze-
csapni. Oda kell figyelni minden díszítésre és színárnyalatra. Ha ezt megtesszük, éve-
ken át gyönyörködhetünk benne.  
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Szentmise szándékok február hónapban 

 

1. ………………………………………………… 
2. …………………………………………………  
3.  +Ruzsai Pál és +Szülei 
4.  +Varró Gyula, +Kiszel András, +Neje, +Fiuk és a Csepeti cs. +Tagjai 
5. ………………………………………………… 
6. +Pál Imre és +Pál Imréné  

7. Az Egyházközség híveiért        (8.00) 
  Élı Édesanyáért          (11.00) 
 +Veres Mihály, +Neje, +Mihály fiuk és +Nagyszülık    (18.00) 
8. A Szőzanya közbenjárásáért 
9. ………………………………………………… 
10. +Rapavi Józsefné és +Férje 
11. +Édesapa 13. évf. 
12. ………………………………………………… 
13. +Néczin András 3. évf. 
14.   +Budavári József 8. évf.        (8.00) 

…………………………………………………     (11.00) 
 A Rózsafőzér Társulat 5. (Szalainé –Hajósiné) Csop. élı Tagjai  (18.00) 
15. A Rózsafőzér Társulat 5. (Szalainé –Hajósiné) Csop. +Tagjai 
16.  +Nagy János, +Neje, +Fiuk és +Családtagok     
17. +Rozmüller József és neje +Tanács Mária   
18. …………………………………………………  
19. ………………………………………………… 

20. +Konsai Pál, neje +Ellenbacher Ilona, +István és Mihály fiuk, a Konsai, az 
 Ellenbacher és Zsák Család +tagjai; +Kiss Dániel, neje +Leitgib Erzsébet, a 
 Kiss, a Leitgib és a Kubovics Család +Tagjai 
21.  +ifj. Kiss Sándor és +Szülei        (8.00) 
 …………………………………………………     (11.00) 
 +Jancsó Mihályné és +Szülei        (18.00) 
22. +Szülık, +Kisgyörgy Sándor és +Horváth Ilona 
23. ………………………………………………… 
24. ………………………………………………… 
25. ………………………………………………… 
26. ………………………………………………… 
27. +László és +Valentina 7. évf. 
28. +Rapavi Mihály és +Szülei        (8.00)

………………………………………………     (11.00) 
 ………………………………………………     (18.00) 
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A szilasligeti kápolnában -  minden hónap 1. vasárnapján reggel  8.00 
   órakor görög katolikus szentmise,   
 -  minden hónap elsı péntekén 17.00 órakor 
   gyóntatás és áldoztatás van.  

Szentmisék  rendje: 
A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00  

 hétköznap:  6.15  
Kivéve csütörtök: 18.00 

 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 

„LÉPCSİK”  
A Kerepesi Római Katolikus Egyházközség lapja 

Felelıs kiadó és szerkesztı: Frajna András plébános 
Fıszerkesztı: Sohan Andrásné 

Szerkesztık: Lobmayer Miklós, Lobmayer Miklósné 
A szerkesztıség címe: 2144 Kerepes, Templom u. 17.  

Tel.: 06/28/560-370  Fax: 06/28/560-371   
e-mail: frajna.andras@vaciegyhazmegye.hu  
Internetes honlap: http://kerepes.plebania.hu 

Megjelenik két havonta 450 példányban 

 

Jövének távol, boldog Napkeletrıl 

Három királyok, híres mágusok, 

Mert hírt hallottak a csodás Gyerekrıl, 

Kirıl legenda és jóslat susog. 

Ki született szegényen Betlehemben, 

Kit megöletne Heródes király 

S aranyat, tömjént, mirrhát lelkesedve 

 

Hoz néki Gáspár, Menyhért, Boldizsár! 

Szerecsen, indus, perzsa, mind csodálja 

A Kisdedet, ki a jövı királya 

S a csillagot, mely homlokán ragyog. 

İ édes, kedves. Bájolón gagyog 

S egy pintyıkét néz, mely szent szelíden 

A Szőz Mária vállán megpihen... 

Juhász Gyula: Vízkeresztre 


